NE VEGYE,
BÉRELJE!
Egy okos megoldás.

ŐRIZZE MEG LIKVIDITÁSÁT, BÍZZA A BERUHÁZÁST
a GRENKELEASING-re!

Gépparkfejlesztés beruházás nélkül
Gyors és kontrolált eszközbeszerzés a likviditás fenntartásával
Adózás optimalizálása a bérleti dj költségként történ elszámolásával
Rugalmas és gyors ügyintézés
A piac legkedvezbb ügyleti kamata
Rugalmas futamid, kalkulálható havidj
A Géppark folyamatos fejlesztésének lehetsége
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KÍMÉLJE TŐKÉJÉT
Jusson hozzá a kívánt technikai eszközökhöz bérlet segítségével.

Ahhoz, hogy versenytársaival lépést tudjon tartani vagy hogy mindig a
legmagasabb technikai sznvonalon dolgozhasson, beruházások szükségesek. A
információs technológiában való gyors elrelépés azonnal meghozza a kvánt
eredményt, ám tévképzet, hogy mindehhez saját tkéjét igénybe kellene vennie
vagy likviditását meg kellene terhelnie.
A legmegfelelbb megoldás, ha bérel vásárlás helyett.
A GRENKELEASING ben megtalálhatja az ehhez megfelel partnert, hiszen
cégünk a rendkvül elnyös kondciók és alacsony árak mellett még az Ön
egyedi igényeit is szem eltt tartja.

BÉRLET ÉS MEGTAKARÍTÁS
A BÉRLET optimalizálja adómegtakartását, mivel a bérleti djat teljes
egészében elszámolhatja költségként. Megrizheti likviditását, valamint
financiálisan független maradhat, megóvhatja saját tkéjét, gy játéktere
hitelek szempontjából számlavezet bankjánál megmarad. Cégünk tehát
lehetséget biztost arra, hogy nagyobb mennyiségű beruházásokat tehessen,
s gy Ön versenytársaival szemben jelents lépéselnybe kerülhet. Mindez
még kiadástervezetét sem fogja befolyásolni, hiszen alacsony djaink
megengedik Önnek, hogy egy jól definiálható idintervallumra költségeivel
elre kalkulálhasson.
A cégünk által ajánlott konstrukció szerint a GRENKELEASING Magyarország Kft.
megvásárolja az Ön által kiválasztott eszközt, melyet bérleti szerzdés
keretében használatába ad Önnek. A bérbe adott berendezés a GRENKELEASING
könyveiben kerül kimutatásra. A GRENKELEASING a bérleti szerzdés alapján
meghatározott összegű és esedékességű djat számláz ki, melyet a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott mértékű és elszámolható ÁFA terhel. A bérleti
dj számlák nettó értéke  az idarányos elhatárolás elvének figyelembe
vételével  költségként elszámolható.
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Egyre megy, hogy Ön melyik termékünk mellett dönt, afell megbizonyosodhat,
hogy a GRENKELEASING egyszerűen hatékonyabb. Ez az Ön számára
áttekinthet információkat, gyors és bonyodalommentes ügyintézést valamint
átfogó szolgáltatást takar. Számoljon velünk!

